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Design Talks
ediția I | 2021

Proiectul DESIGN TALKS reprezintă o
activitate extracurriculară din cadrul
Facultății de Artă și Design, Universitatea de Vest din Timișoara. Conceptul proiectului a pornit de la Harta
Industriilor Creative realizată de studenții anului 1 Master Departament
Design și Arte Aplicate, defapt certifică existența acestor parteneri, acestei comunități creative locale. Pornind de la parteneriatul stabilit deja
cu 40 de asocitații, firme si persoane
fizice din domeniul designului și a artelor aplicate încercăm să îi aducem
într-un dialog comun pe studenții actuali cu antreprenorii din zona creativă si să-i provocăm la o prezentare,
dezbatere, demonstrație și de ce nu
la realizarea unor prototipuri după
câteva sesiuni de workshop.
Prima ediție Design Talks_01 a avut
loc anul trecut în data de 27-28 octombrie 2021, Galeria Mansarda
FAD. Evenimentul s-a desfășurat atât
fizic, cât și online. Subiectele arată de ce designul contează ACUM
prin explorarea tonurilor actuale și
a experienței umane împărtășite în
timp ce ne confruntăm cu o lume
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schimbată drastic. Prezentare hibirda
acum, abordeză subiecte care indică viitorul, reziliența, durabilitatea,
regenerarea și umanitatea atinse de
design și care îmbrățișează lucrurile
care contează cel mai mult printr-un
colectiv de perspective individuale
documentate în acest moment istoric, care prezintă arhitectură, design,
artă și viziune civică de către lideri
creativi, gânditori avansați și visători
inovatori.
Invitați:
Sorin Bechira / Mihai Caraghiau
Laura, Chirița / Isabella Crețan
Mihai Danciu / Cristina Maul
Tina Malajmare / Cristina Oneț
Ovidiu Subțire / Ștefania Țiplea
Echipa de proiect:
Manager proiect:
conf.univ.dr Diana Andreescu
Organizatori:
conf.univ.dr. Corina Nani
lect.univ.dr. Eugenia Riemschneider
asist.drd. Claudia Feti
asist.drd. Bianca Mic
asist.drd. Cezara Pădurean
asist.drd. Andreea Pleșa

Design Talks
ediția II | 2022

Proiectul Design Talks_02 presupune
organizarea a 2 evenimente cultural
educative: Workshop și Conferință,
urmată de o expoziție și de lansarea
catalogului
Workshop-ul, Diferit-Invaziv, descrie
succint termenul de ”guerilla” folosit în advertising și presupune implementarea unor idei creative de
publicitate de tip Guerilla pe una
din cele trei direcții: branduri locale,
evenimente locale, noțiuni de cultură civică (consumul sustenabil, păstrarea spațiului curat, empatia, sănătate, etc.). Designerii, studenții FAD,
au avut rolul de a găsi soluții creative
de rezolvare a necesităților expuse
în raport cu spațiul urban. Ca mentor pentru workshop a fost invitat
Dalibor Vasiljević, brand strategist,
business designer, design thinker
la agenția de branding, business și
marketing Rainfall/ Arad).
Conferința continuă sesiunea anterioară Design Talks_01 / 202, și aduce
într-un dialog comun studenții actuali sau alumni, antreprenorii din zona
creativă, personalități locale definito-

rii pentru specializările Design și Arte
Aplicate. Prin materiale susținute și
în cadrul discuțiilor vor fi evidențiate
cunoștințe și informații din domeniu
cu scopul de dezvoltarea a competențelor și abilităților studenților.
Conferința se va încheia cu vernisajul
lucrărilor din cadrul workshop-ului și
cu lansarea catalogului ce integrează
o sinteză a sesiunilor de comunicări,
articole și interviuri.

Invitați:
Roberto Semprini / Teodora Migdalovici
Lucian Enasoni / Dalibor Vasiljević
Ionuț Ghișe / Ioana Alina Ban
Maria Moga
Echipa de proiect:
Manager proiect:
asist. cerc. dr. Claudia Feti
Organizatori:
conf. univ. dr. Diana Andreescu
conf. univ. dr. Corina Nani
lect. univ. dr. Eugenia Riemschneider
asist. cerc. drd. Bianca Mic
asist. cerc. drd. Cezara Pădurean
asist.cerc. drd. Andreea Pleșa
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Diana Andreescu
designer

Diana Andreescu este conferențiar
universitar doctor (conf.univ.dr.) la
Universitatea de Vest din Timișoara,
designer și fondator al companiei
Ornella Studio Design unde supraveghează direcția creativă, membru
al Uniunii Artiștilor din România (din
2007), membru al ADI - Asociația de
designeri italieni (din 2004), membru
al AIGA - asociația profesională a designerilor (din 2016), Creativa.community Timișoara.
Licențiată în artele vizuale la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte și design, specializare
Design, Masteratul în arte (design
industrial) la Academy of Florence
Italia și doctoratul la Universitatea de
Vest din Timișoara Facultatea de Arte
si Design, unde și predă din 2005
participând activ la organizarea acțiunilor ce conturează programele de
învățământ începând cu admiterile,
completând cu competențele de comunicare bune dobândite în cei 15
ani de activitate didactică, membru
în echipe de cercetare; cu o capacitate de adaptare la medii multiculturale obținută în urma colaborării

cu instituții din străinătate, în cadrul
programului Erasmus; organizarea
activităților de practică tehnologică
cu studenții; îndrumarea studenților
în cadrul activităților proiectelor de
diplomă; participarea ca și secretar
în comisiile de licență și dizertație;
participarea la acțiuni de promovare
a Facultății și Universității.
A ținut prelegeri la Timișoara Design
Days, la Conferința Urbanism Parametric – Design Parametric/ Studio
Zaha Hadid, la evenimentul Tiparul
Altfel ”Fashion and Print”, la expoziția
virtuală Centenary virtual exhibition.
Diana Andreescu a lucrat ca designer și specialist marketing de peste
cincisprezece ani, în administrarea
departamentului de design din propria companie, dar a avut și parteneriate personale pe parte de scenografie, fotografie, design de produs.
Timp de cincisprezece ani, cadru didactic a adaptat învățarea bazată pe
probleme pentru a se potrivi studenților de la Facultatea de Arte și Design, la toate nivelurile și capacitățile.
7
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A coordonat mai multe proiecte educaționale implicând echipe multi-disciplinare de studenți. Amintim câteva
titluri: Festivalul Artelor-Ceasul Cartierului tău, Se poartă Timișoara, Dezvoltarea culturii artistice, Sunt localnic, întrebă-mă.
Cursurile de teorie: Istoria artei, istoria designului, Management si
marketing în sociologia designului,
business și antreprenoriat și etică
pornesc de la ideea oportunității cunoașterii și înțelegerii, inclusiv la nivel
tehnic, a evoluției mijloacelor vizuale
de expresie şi a relațiilor dintre ele.
8

Studenții, ei lucrează cu clienți autentici și scenarii de design din lumea
reală, inclusiv branding, site-uri web,
jocuri și designuri de servicii, astfel
încât să fie echipați pentru a excela
la locul de muncă.
Autoare a mai multor cărţi și publicații dedicate ariei academice: Estetic
și funcțional în ceramica românească
din secolul XX-lea, Ceramica din România în contemporaneitate. Tradiție. Inovație, Artă și funcționalitate în
ceramica artistică a secolului xx-lea,
Managementul marketingului în sociologia designului.

Design Talks / 2022
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Ioana Alina Ban
designer grafic | ebig (marketing agency)

Ioana Alina Ban a absolvit Facultatea
de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara, specializările Design grafic (licență) și Design
grafic - Comunicare vizuală (master),
promoția 2014-2019. A încheiat studiile cu premiul specializării design
grafic, promoția 2019.

evoluează de la an la an, iar noi trebuie să ținem pasul.

Încă din primul an de masterat, în
anul 2017, a devenit pentru prima
dată angajat în funcția de designer
grafic, într-o agenție de marketing
și comunicare (lollipop advertising
agency). În cei 4 ani petrecuți în cadrul agenției a evoluat pe diverse
direcții, acumulând experiență în domeniul studiat și în marketing.
În prezent este designer grafic în
cadrul agenției de marketing ebig,
unde de 1 an și jumătate lucrează pe
diverse proiecte naționale și internaționale de succes și se află în continuă dezvoltare profesională.

Singura și cea mai mare pasiune a
mea, încă de când eram copil, a fost
și este arta; esteticul sub orice formă ar putea lua. Simt că trăiesc ca să
creez și nu m-aș putea vedea făcând
altceva vreodată.

După mai bine de 5 ani de practică în
domeniu pot spune că știu de toate
și în același timp cred că oricând pot
învăța ceva nou, având în vedere că
lucrurile se schimbă de la o zi la alta,
10

Mai mult în glumă decât în serios, îmi
face plăcere să mă prezint ca “un designer multifuncțional”, iar cu cât folosesc acest termen mai des, cu atât
începe să devină mai serios.

De aceea, activez în mai multe arii
ale design-ului și “fac cam din toate”.
Identitate de brand, print și pregătire de print, digital & web design, UI/
UX design, conținut vizual (imagine
și video) pentru social media. Mai
exact, exprim personalitatea unică a
brand-urilor prin diverse spații vizuale care te fac să încetinești pasul din
timpul plimbării prin oraș, te opresc
din scroll-uit pe social media și te
fac să dai click pe butonul ăla roșu
pentru că așa ți-a spus el. Aș putea
spune că fac magie, dar nu fac și

Design Talks / 2022

asta. Ceea ce fac e să țin cont de mai
multe aspecte astfel încât să atrag
publicul potrivit. Pentru asta trebuie
să știu exact cine e, ce îi place să facă,
ce face în timpul liber, ce nu face în
timpul liber, ș.a; aspecte de care țin
cont atunci când creez și cel mai mic
detaliu.
Cred cu tărie că design-ul nu trebuie să fie doar estetic, ci și funcțional.
Așadar, creez pentru oameni, pentru
trăiri, pentru experiențe. După toți
acești ani pe care i-am dedicat în cea

mai mare parte job-ului, fac toate
acestea cu o nemărginită pasiune,
ceea ce nu poate însemna decât că
fac ceea ce trebuie și că sunt în locul
potrivit.
Mă bucură nespus că pot să mă dezvolt constant și să evoluez prin ceea
ce știu să fac cel mai bine. Mă bucur
să văd că ceea ce creez formează un
întreg, un brand. Dar cea mai mare
satisfacție vine din simplul fapt că fac
ceea ce iubesc și acest lucru se vede.
11
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Sorin Bechira
freelance senior brand and product (UX/UI) designer

•Freelance Senior Brand and Product
(UX/UI) Designer
•Bechira Sorin Delius PFA
•www.bechira.com
Sorin Bechira a ales să spună puține
cuvinte despre el și ne-a lăsat
libertatea de a-l cunoaște prin munca
lui.
„Buna ziua, ma numesc Sorin Bechira,
Sunt un designer de marcă (brand)
și de produse. Prin aplicarea
conceptelor de gândire a designului
și a soluțiilor moderne centrate pe
utilizator dau viață noilor produse,
servicii sau experiențe de marcă sau
le îmbunătățesc pe cele existente.”
„Nu înceta niciodată să experimentezi,
fii perfecționist, fii neliniştit, dar fii
întotdeauna un visător!”
12

Design Talks / 2022

13

Design Talks / 2022

Mihai Caraghiaur
identitate | stil | rafinament - designul emoțional

Este important pentru noi ca specialiști (designeri și arhitecți) să înțelegem nevoile reale pe care le au
oamenii. De multe ori se întampla ca
dorințele lor să nu corespundă cu necesitățile reale.
Este oare potrivit să adoptăm un stil
anume chiar daca nu ne reprezintă?
Spațiul poate influența atât modul în
care relaționăm, cât și comportamentul nostru într-un anumit context. Nu
totul se raportează la un nivel rațional. Suntem ființe cognitive și emoționale iar acest aspect nu trebuie
neglijat. Latura cognitivă ne ajută să
înțelegem lumea, iar cea emoțională
este cea care atribuie valori la care
noi ajungem să ne raportăm.
Emoțiile pot fi împărțite pe 3 niveluri:
Viscerale: Acele emoții primare care
dictează ce ne place și ce ne displace. Acestea sunt spontane când
afirmăm că un produs arată drăguț,
sexy,înfricoșător, etc.
Reflective: Emoții generate de contemplare. Studiul, interpretarea și
înțelegerea produsului combinate
cu reacțiile emoționale și cognitive,
14

amintirile, experiențele și cultura ne
ajută să analizăm, evaluăm și să ne
raportăm la emoțiile trăite. Emoțiile
fac parte din ființa noastră și nu le
putem separa de analiza cerebrală.
Nu putem afirma că reacționăm doar
prin prisma emoțiiilor sau a raționalului. Avem inteligență emoțională.
Comportamentale: Aici e vorba de
modul în care interacționăm cu lucrurile, le înțelegem utilitatea sau
putem anticipa anumite beneficii. Cu
cât produsul este mai eficient, cu atât
este mai fericit utilizatorul.
Obiectele de design cu care ne înconjurăm nu trebuie să fie doar frumoase, trebuie să spună o poveste
care să nască în noi emoții.
Designul este un răspuns la nevoile
noastre, iar acestea variază. Uneori
avem nevoie de lucruri practice și
nu neapărat decorative, iar alteori
alegem obiecte frumoase și mai puțin practice. Nu ne interesează cât
suferim din cauza lor atâta timp cât
le iubim. Atunci când ne amenajăm
spațiul o facem prin prisma propriilor trăiri emoționale. Tendințele și
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stilurile se schimbă mereu dar amprenta personală este cea care ne
va spune ce vom prelua și adapta în
spațiul nostru privat.

municare. Acesta preia idei, reguli de
construcție, ritmuri, armonii și construiește cu acestea o nouă formă de
expresie.

Să vorbim despre produsul minunat
al reflecției:
Relația dintre Design și Artă este una
fundamentală. Designul este și el o
formă de artă cu o forță de expresie
care folosește toate mijloacele de co-

„Lucrurile atractive funcționează mai
bine - atractivitatea lor produce emoții pozitive, determinând procesele
mentale a fi mai creative, mai tolerante față de dificultățile minore.” (Don
Norman)

Design Talks / 2022
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Laura Chiriță
designer vestimentar

M-am născut în 1989, 28 februarie,
la 22:30, de încăpățânare nu am vrut
să mai stau un pic, să ies în 1 martie,
odată cu primăvara. Am venit pe neașteptate, având deja doi frați și o
soră în familie, cu o diferență semnificativă de vârstă (între 7-13 ani).
Bunicii din partea tatălui erau, el fotograf (veteran de război), iar ea croitoreasă. Și cum nu prea avea nimeni
timp de mine, stăteam prin atelierul
bunicii (Babi îi spuneam), din centrul
Timișoarei. Atmosfera din atelierul
ei, absorbită în primii ani de viață, a
rămas cu mine și cred că m-a influențat mereu. Lucra singură, era liniște,
ea fredona și cânta în timp ce croia și
cosea, se auzeau clopotele de la Catedrala Mitropolitană. Acolo aveam
voie să pun mâna pe orice, să cos, să
greșesc, să mă joc, iar asta și-a pus
amprenta în dezvoltarea mea.
La 6 ani am avut norocul de a fi prea
mică pentru a intra în clasa 1 a fostei învătătoare a fraților mei. Dar ea
le povestise părinților mei că este o
școală nouă, în care mă pot înscrie
anul următor. Era vorba de Liceul
18

Waldorf. Acolo am făcut primele opt
clase, care îmi stau și astăzi fundație
pentru mintea deschisă și reziliența
artistică. Undeva în clasa a 4-a am
creat prima mea ținută, ajutată de
Babi, pentru o serbare. Era desenată
de mine (inspirată din Spice Girls) și
cusută de amandouă. Apoi am început să modific blugii colegelor și a
prietenlor lor și chiar câștigam bani
de buzunar din asta. Era începutul
anilor 2000, iar moda cerea jeans cu
talie extrem de joasă, fuste din denim și pantaloni foarte evazați. Coseam totul de mână, mașina bunicii
nu mai funcționa.
Babi a murit la peste 80 de ani, dar a
apucat să îmi vadă pasiunea și să îmi
dea încurajările ei. Eu deja știam ce
vreau să fac. Nu știam cum să ajung
unde era bunica când avea atelierul.
Dar știam că aia vreau să trăiesc. Facultatea mi-a plăcut, (Comunicare și
PR), am prins mult drag de scris, de
promovat și iubire de social media.
Chiar dacă noi aveam hi5 abia, atunci
apăruse Facebook și asta a schimbat
totul. În 2010 am luat prima mea
mașină de cusut și am început să

Design Talks / 2022
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fac rochii în camera mea de 7mp, pe
care am transformat-o în atelier ziua.
Ceea ce am învățat în facultate folosesc și astăzi, toate materialele din
online fiind făcute și scrise de mine.
În 2012 m-am înscris la master la
Design Vestimentar. Tot în 2012 am
făcut și prima mea colecție, până
atunci făcând rochii la comandă.
Am întâlnit câțiva oameni minunați,
printre care o numesc pe Valentina
Ștefănescu, care mi-a și coordonat lucrarea de disertație și care nu numai
că ne împingea către un stil propriu,
dar chiar susținea că se încarcă ea de
energie și inspirație după un curs cu
noi. Minunat om și artist.
În timpul masteratului am fost la festivaluri de modă, am participat la
diferite concursuri și expoziții, iar colecția Nomad, făcută în 2013, a fost
una dintre cele mai plimbare colecții
ale mele. Lucrarea de disertație, coordonată de Valentina Ștefănescu s-a
numit BreathTAKEing și e o colecție
inspirată din cancerul pulmonar, făcută în memoria tatălui meu. În perioada aceea 2012-2015, am încercat
să absorb tot ce am putut legat de
dezvoltare antreprenorială, comunicare,design. Începuseră să fie conferințe gratuite live, Blogguri, video-uri
și am participat și la un curs de antreprenoriat unde am și câștigat premiul
pentru cel mai bun plan de afaceri.
Imedia după absolvirea masteratului,
la nici o lună, eu deja găsisem spațiul
pentru atelier.
În antreprenoriat m-am aruncat ști-

ind puțin către deloc. Am învățat (și
încă învăț) din mers să fac contracte,
facturi, să negociez, să abordez oameni noi (groaznic de greu pentru
un introvertit), cum să insist, cum să
fiu tare pe poziții și să am mai multă
încredere în mine. Am învățat să greșesc și să accept că e ok să greșești,
să înveți din asta și să repari/modifici
din mers. Am învășat să mă afișez
mai mult și cu ușurință, încă e greu,
dar devine mai natural cu timpul.
Eu credeam că e suficient doar să
lucrez ca bunica mea, în atelie, iar și
lumea să cumpere rochiile mele, dar
să nu știe neapărat lucruri despre
mine. Nu e chiar așa.
Dar lucrurile menite să fie, s-au întâmplat, iar eu am cunoscut oameni
minunați, alături de care am avut
proiecte și colaborări .
n tot timpul acesta eu am continuat linia purtabilă a brandului meu,
partea de custom made și Bridal, iar
anul 2022 a fost unul de reinventare,
de rebranding. Anul în care brandul
care îmi purta numele s-a transformat în KIRIZZA (Bridal și luxury) și
KRZ by Kirizza (segmentul urban),
iar toate colecții se găsesc acum pe
www.kirizza.com
Ce rezervă viitorul? Nu știu, iar pandemia m-a învățat să fiu mai deschisă
la ce vine în drumul meu. Dar cu siguranță tot asta voi face mereu. În atelierul meu. Ca al bunicii mele, Babi!
21
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Lucian Enasoni
despre branding-ul personal

22

Încă din 2005 de când am început
să lucrez în design & branding m-a
fascinat ideea de a îmbrăca o idee
într-o formă grafică și a contura stilistic numele unei persoane sau al unei
companii.

bru dificil între a crea pentru a place
clientului și a nu crea sub standardul
propriu. Branding-ul personal este
însă mult mai complex, acesta se
dezvoltă chiar și când propria persoană nu este conștientă.

Branding-ul personal sau ´´branding-ul de persoană´´ nu înseamnă
nimic altceva decât modul în care
te prezinţi altora dar și felul în care
ești perceput de ei. Pe cât de simplu
pare, pe atât de complicat se realizează, deoarece prin tot ce întreprinde o persoană își construiește de
fapt în timp, acest brand personal: fie
că trimite un simplu e-mail, se îmbracă într-un anumit fel sau scrie o carte.
Ideile prezentate mai jos pot fi ușor
transpuse și aplicate chiar și pentru
realizarea branding-ului de companii, principiile de bază fiind aceleași.
Unul din cele mai dificile lucruri este
reușita de a te plasa în locul altei persoane, pentru a percepe și a înțelege lucrurile dintr-o altă perspectivă.
Acesta e cazul atunci când discutam
despre un branding de persoană. De
fiecare dată când realizez un branding pentru cineva, încerc un echili-

Deși voi folosi în continuare termenul client, consider că persoana
pentru care lucrez trebuie să devină mai mult decât un simplu client.
Ideal este ca designerul să devină un
partener de încredere și nu doar un
‘prestator de servicii’. Oamenii care
își fac branding personal sunt cei
care își cunosc și își pun în aplicare
abilitățile. Ei tind spre excelență prin
pasiune și devin experți pe domenii
ce contează și care răspund unei nevoi specifice a altor oameni. Numele
unei asemenea persoane exprimă
mai mult decât o simplă denumire;
acesta transmite o stare de spirit și
stârnește interes. Nu respinge, ci
atrage; întocmai ca un mister despre
care vrei să cunoști mai mult. Nu întâmplător Porsche, Bosch sau Oetker
sunt la origini nume proprii de persoane, mai înainte să devină branduri internaționale!
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Elementele de branding trebuie să
coincidă vizual și să exprime aceeași
idee sau mai bine zis, să vorbească
despre aceeași persoană. De la simpla carte de vizită, până la website,
totul trebuie coordonat întocmai. În
acest articol mă voi referi în mod special la pagina de social media ca element cheie în brandingul personal.
Oricine poate avea un profil social
azi, dar nu orice profil este re-vizitat
pentru că e memorabil, cele care nu
lasă o impresie puternică în percep-

ția vizitatorilor, se pierd în oceanul
conturilor de pe social media. Ca
și perioada de timp, un proiect de
branding personal poate dura între 3
săptămâni și 2 luni, depinde de cantitatea de informații ce se dorește a fi
cuprinsă în proiect.
Pe lângă preferința clientului trebuie
să țin cont și de cei care vor cunoaște
persoana care își face un branding
personal: destinatarii, targetul vizat.
Ei trebuie să cunoască persoana ce
23
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se prezintă vizual. Alții, cei mai apropiați, trebuie să o recunoască. Iar
clientul trebuie să se regăsească în
atmosfera vizuală creată, cu alte cuvinte aceasta trebuie să vorbească
pe limba lui.
Există astăzi disponibile peste 20.000
tipuri de caractere, idei artistice infinite și un număr impresionant de
culori și nuanțe - care e combinația
perfectă pentru persoana ce îmi stă
în față? Cred că fiecărei persoane i se
potrivește un anumit tip de caractere, o gamă de culori și o atmosferă
anume, o stare de spirit. Însă, de cele
mai multe ori, clientul nu va spune
hotărât: „vreau să folosim Clarendon pentru text, o cromatică irish și
o atmosferă Art Nouveau...“ Așadar,
partea cea mai captivantă e să aflu
aceste coordonate stilistice doar din
câteva discuții - întâlniri cu clientul.
24

Mă folosesc desigur și de ceea ce
pot afla din exterior, ținând cont de
faptul că nu cunosc anterior persoana pentru care voi lucra. În sculptură,
cu cât cunoști mai bine corpul uman
din punct de vedere anatomic, cu
atât îl poți reprezenta mai corect, ca
mai apoi să poți stiliza creativ formele. Esențialul în realizarea imaginii se
realizează nu atunci când nu mai e
nimic de adăugat, ci atunci când nu
mai e nimic de înlăturat.
Atunci când rostirea unui nume naște
în mintea cuiva: imaginea persoanei,
ocupația și…o stare de spirit pozitivă
cu privire la acesta/aceasta înseamnă că procesul de branding personal
și-a atins scopul final. În final însă, nu
trebuie să uităm esențialul și anume:
ceea ce spun alții despre tine și brandul tău, e mult mai important decât
ceea ce spui tu despre tine însuți.
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Proiecte:
Crepes & Waffles - Logo design pentru un food-truck company.
Mogul Eyewear - Segmentul căreia
compania i se adresează este un alt
factor decisiv în conturarea imaginii
de brand. Un tip de imagine se pretează celor tineri și alt tip de imagine se potrivește celor seniori. Chiar
și mărimea tipului de caractere este
un factor esențial în realizarea design-ului grafic. Mogul este un brand
contemporan, tineresc și trendy prin
urmare ‚housestyle-ul’ trebuia să fie
adecvat acestor trăsături. Linii clare,
decisive și imagini de impact. Au fost
realizate: logo-ul principal, cărți de
vizită, website de prezentare și alte
materiale de promovare.
Aeroplus: Identitate vizuală realizată
pentru AeroPlus Netherlands - aplicație ce activează în domeniul aviației.

Termalul SPA Timișoara - Identitate
vizuală realizată pentru un complex
SPA din Timișoara.
Terra Natura - Un produs ecologic,
bio și de calitate trebuie să aibă o
imagine pe măsură, o imagine care
să evoce naturalul cât mai bine posibil. Producătorul BIO din zona de
vest a României. Logo-ul final a fost
aplicat pe materialele de promovare,
etichete și produse, care se pot găsi
în magazinele de specialitate din Timișoara și nu numai.
Floare din Banat - Label design - Un
design complex realizat tip serie pentru a se potrivi tuturor sortimentelor
de brânza produse de companie.

25
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Claudia Feti
ilustrația – între pasiune și hobby

Claudia Feti a studiat Design Grafic și
Comunicare Vizuală în cadrul Facultății de Arte și Design din Timișoara.
După finalizarea masteratului s-a înscris la studiile doctorale în cadrul
Școlii Doctorale de Artă din cadrul
UVT și a devenit asistent asociat, iar
din anul 2021 este asistent de cercetare în cadrul Departamentului de
Design și Arte Aplicate. A publicat articole în reviste de artă și a participat
la mai multe expoziții de artă naționale și internaționale și a fost membru de organizare în diverse proiecte artistice, din cadrul facultății. O
mare parte din proiectele personale
se regăsesc în aria designului grafic
(branding, logo design, ilustrație).
Despre cum a descoperit ilustrația,
vom descoperi prin cuvintele ei:
Mi-au plăcut mereu ilustrațiile, dar nu
m-am gândit niciodată că o să vreau
și eu să fac asta. În timpul licenței
eram foarte îndrăgostită de programul Autodesk Maya, un program de
modelare 3D. La vremea acea asta
doream să fac, 3D character design
sau chiar animație. Am continuat în
această direcție și la master. Cu ilustrația am început să cochetez ușor
undeva pe la sfârșitul primului an de

studii masterale, prin 2017, dar pașii
au fost mici, la fel și progresul.
Am început să îmi cumpăr cărți cu
ilustrații și să urmăresc ilustratori
care chiar trăiesc din așa ceva. Eram
fascinată de câte stiluri și tehnici diferite de ilustrație pot exista, îmi era
greu să aleg o direcție, așa că nu am
ales, am încercat mai multe stiluri și
tehnici până am descoperit ceva ce
îmi place și asupra căruia pot să vin
cu amprenta personală. În timpul
doctoratului am luat oarecum o pauză de la creațiile personale, energia
mea a fost direcționată spre finalizarea ilustrațiilor doctorale, care au
presupus un proces riguros de cercetare și de încadrare într-o temă
specifică, pe un anume subiect bine
definit și structurat.
Cred că cel mai mult îmi doresc să
vorbesc despre unde sunt acuma,
mai concret despre proiectul de ilustrație intitulat „EuCuMine”, un proiect
de suflet care a pornit de la început
cu un gând mare, acela de a crea o
expoziție personală.
Expoziția a debutat cu întrebarea
“„Dacă se spânzură îngerii, /Plouă cu
pene în aprilie?”, o întrebare la care
27
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nu se cerea un răspuns, ci un moment de gândire, pentru că de multe
ori ne dorim să furăm din timp clipe,
momente, trăiri, oameni, ca într-un
stop cadru, și să le păstrăm fără cusurul memoriei șchioape. Am încercat
să surprind, într-un număr de 22 de
lucrări principale, un „personaj-self
[eu]” care oglindește fragmente de
viață din perioada pandemică. O perioadă care a îndemnat nu la voyeurism, în sensul general de a se insinua în viețile altora, ci la introspecție.
EuCuMine s-a născut cu doi ani în
urmă, mai exact în 22 aprilie 2020, nu
întâmplător vernisajul a avut loc pe
data de 22 aprilie 2022. Tot ceea ce
creăm este o oglindă a noastră, care
îmbracă simbolic o lume interioară
și devine astfel reverberația clipelor
ireversibile, astfel EuCuMine a reprezentat o expoziție care personifica o
lume interioară în care ființa umană
este privită ca o stare, ca o emoție ce
trece prin timp și se schimbă.
Îmi place să îmi personalizez ilustrațiile, pentru că atunci când creez, transpun bucăți din mine în ceea ce fac,
iar imaginile rezultate se transformă
într-o ”memorie a timpului.“
28
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Ionuț Ghișe
designer de interior

Jon Vas a cochetat cu desenul de mic
copil, desenând pe tot ce se putea,
de la băncile sălilor de clasă din gimnaziu, până la pultul cafenelei unde
ajunsese ceva mai târziu să lucrez
ca barista. „Loc în care, spre norocul
meu am fost observat de un designer cu experiență care mi-a plantat în
minte, ideea de a face design.”, spune Jon.
Astfel cu ambiție, muncă și sacrificii,
a schimbat “stratul suport de desen”,
de la verso-ul notelor de plată din cafenea, la cele mai profesionale softuri
dedicate proiectării și designului de
interior, Jon și-a început activitatea
de designer imediat după absolvirea
Facultății de Arte și Design din Timișoara. Numele Jon Vas, expune designerul
care abordează fiecare proiect cu
implicare, stare de bucurie și respect
față de beneficiar și colaboratorii implicați.
Experiența și stilul propriu al designerului, vin la pachet cu o întreagă
formulă de colaboratori și cunoștințe
30

de piață care pot realiza implementarea unui proiect la cel mai înalt nivel de așteptări. Din faza de randare,
perfect realizată în cel mai mic detaliu, spațiile create transmit, emoție,
sentimente și stări de bine.
Toate aceste aspecte creează o fuziune perfectă de idei și soluții inovative
între designer și beneficiar, acesta
din urma fiind fără să-și dea seama,
integrat în echipa cu designerul.
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Kristina Malajmare
importanța ilustrației astăzi

Kristina Malajmare este absolventă
a Facultăți de Arte și Design din Timișoara, secția design multimedia și
profesează în domeniul de ilustrație
și grafic design.
Ce este ilustrația și de ce este nevoie
de ea astăzi mai mult ca niciodată?
De ce comunicarea vizuală și designul sunt atât de importante în lumea
în care trăim și în cea spre care ne îndreptăm.
Cuvântul ilustratie derivă din cuvântul „iluminează”, sau „luminează”.
Societatea a folosit ilustrația pentru
a comunica încă de pe vremea hieroglifelor în Egiptul Antic. Ilustratia
este destinata maselor, este accesibila și în prezent folosita de obicei în
scopuri comerciale. Posibilitățile nesfârșite de ilustrare deschid mințile
și stârnesc imaginația. Este un instrument vital pentru era digitală.
De ce este ilustrația un mod atât de
important de comunicare?
Când fotografia a apărut pe scenă, nu
a mai fost nevoie ca pictorii să creeze
scene realiste. Acest lucru a creat un
32

teren fertil pentru artiști pentru a experimenta noi medii și tehnici, astfel
au apărut noi mișcări de artă cum ar
fi impresionismul pentru a crea piese
mai stilizate. Ilustrația permite povestitorilor să fie cu adevărat expresivi.
Acest mediu adaptabil funcționează
bine, deoarece imaginile pot fi fabricate pentru a imita stilul vizual existent al unui brand.
Cu provocările pe care le intampinam in ziua de astăzi și capacitatea
limitata de deplasare si de a călători,
fotografia ar putea deveni o a doua
opțiune. De asemenea, camerele telefoanelor mobile fac fotografii uimitoare și tot mai mulți oameni învață
să le folosească corect. Aici ilustrația
câștigă și va deveni o prioritate pentru povestitori.
Conexiunea emoțională în ilustrație
Poate fi atinsa prin lumină. Lumina
joacă un rol foarte important în modul în care percepem atmosfera și
starea de spirit. Putem crea peisaje
romantice, mister, după-amiază vibrantă, atmosferă fericită de vară,
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dispoziție nostalgică a apusului care
amintește de fotografii ingălbenite
de timp ca în imaginea de mai sus.
Daca doresti sa atragi atenția lucrarea
ta poate avea o poveste mai adâncă,
astfel, poți să adaugi câteva elemente care să facă privitorul să intre mai
adânc în caracter sau în scenă și să-și
pună întrebări, să caute semnificații.
Poți încorpora elemente care să facă
privitorul curios. De ce această statuie privește spre noi, de ce e în umbră...? Prin adaugarea unor simboluri
sau elementelor invită privitorul să
exploreze, gândească și să-și pună
întrebări.
Poți să folosești și experiențe perso-

nale și să dai însușiri subiectelor din
desen după cum te simți tu. Poate
fi greu să înfățisezi o emoție ca de
exemplu tristețe, responsabilitate
etc. Folosește narative cu care se pot
conecta spectatorii. Dacă privitorul
vede o narațiune pe care o cunoaște,
pe care a trăit-o deja, îi va trezi sentimente. Poți opta și pentru emoții. De
exemplu, tristețea, o emoție pe care
toți am trăit-o dar ce o trezește poate
fi foarte diferită pentru fiecare persoană. Puteți folosi un declanșator
cu care oricine se poate identifica.
Un mod bun de a trezii emoții este
prin a adăuga contexte senzoriale,
senzații tactile sau discomfort empatic pentru a intensifica experiența
33
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emotională. Dacă plasezi obiecte în
locuri în care nu ar trebui să fie sau
de exemplu acest cap blocat în zid
care nu se poate mișca, poate arăta
discomfortul neputinței și tristețea citită de pe chip. Greutatea coroanei,
tot ce înconjoară și strânge acest cap
intărește discomfortul. Clădirea care
este adunată închisă, protejată, este
strigat in ajutor. Privitorul poate simții
discomfort empatic cu personajul.
Artă digitală vs tradițională

34

Unii văd tehnologia ca pe o amenințare care încearcă să înlocuiască arta
tradițională. Cu toate acestea, studiile
sugerează că utilizarea instrumentelor digitale în educația artistică crește
dezvoltarea artistică și creativitatea.
Arta tradițională duce la dezvoltarea
dexterității prin manipularea pensulei sau instrumentele de sculptură oferă o experiență fizică, tactilă,
testarea materialelor, amestecarea
culorilor etc. Munca fizică este bună
pentru coordonarea ochi-mână. Nu
poate fi reprodus cu ușurință, piesele realizate manual dau originalitate
și mai multă valoare. Se pot folosi o
varietate de materiale. Pentru că nu
există nicio posibilitate Undo, artistul
învață să evite greșelile și astfel își
perfecționează abilitățile.

te fi împărtășită foarte rapid, de îndată ce ați terminat-o sau puteți chiar
documenta procesul. Vă economisește mult timp pierdut, greșelile pot
fi remediate rapid. Dacă nu există o
astfel de posibilitate, greșeala dispare și odată cu ea și frica, așa că te poți
relaxa și crea fără teamă că va trebui
să refaci munca.

Arta digitală oferă acces mai ușor. Nu
este nevoie să cărăm după noi pensule, culori, șevalet dacă vrem să pictăm în aer liber. Puteți avea oricând
tableta cu dvs. și nu este nevoie să
amânați inspirația și ideile. Arta poa-

Cred că în viitorul apropiat vom avea
câteva profesii noi derivate din arta
digitală care vor fi foarte căutate. Pregătirea în această direcție împreună
cu dezvoltarea creativității și stilului
propriu va duce spre succes.
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Bianca Mic
designer de interior

Bianca Mic este absolventă a rutei
de studiu design ambiental licență,
design de produs masterat, și în prezent studentă în cadrul Școlii Doctorale de Arte a Universității de Vest din
Timișoara. A devenit asistent asociat
al Facultății de Arte și Design în anul
2020 și din anul 2022 este asistent
de cercetare în cadrul Departamentului de Design și Arte Aplicate. A
participat la numeroase expoziții de
specialitate naționale și internaționale și s-a implicat în organizarea evenimentelor artistice desfășurate în
cadrul Facultății de Arte și Design din
Timișoara. Proiectele personale realizate până în prezent se încadrează
în aria designului interior și cuprind
amenajări ale spațiilor publice sau
private, afișate în diverse cadre de
prezentare.
Proiectul de cercetare doctorală, cel
mai recent și complex proiect realizat
până în prezent, se intitulează Design
de ambient și comunicare vizuală în
pedagogia alternativă și are ca scop
cercetarea spațiilor destinate pedagogiilor alternative din perspectiva
compoziției spațiului de interior și a
36

modului în care comunicarea vizuală
contribuie la completarea și definirea temei propuse. Pe parcursul întregului demers explicativ al tezei au
fost dezbătute elementele principale
de proiectare a spațiului de interior
specific și s-a pus accentul pe deducerea interpretativă a elementelor
de comunicare vizuală, dar și analizarea succintă a pedagogiilor alternative reprezentate în cadrul artistic
abordat, atât la nivel teoretic, cât și
practic.
Problematica raportului dintre individ și mediul său de viață este principalul subiect, astfel s-a constatat
faptul că acest raport care face referire la interacțiunea dintre individ
și corpurile de mobilier prezente în
interiorul încăperilor și gravele consecințe pe care le are, conduc la deteriorarea din punct de vedere fizic și
psihic al acestuia, de aceea mediul a
fost împărțit în elementele sale componente care au fost supuse unei minuțioase analize.
Cercetarea se raportează atât la
identificarea valorilor proprii ale ce-
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lor două tipuri de pedagogie, cea
alternativă și cea tradițională, pentru
identificarea avantajelor și dezavantajelor acestora, cât și prezentarea
principiilor de ordin estetic și morfologic ce alcătuiesc spațiul interior
prin prisma conceptelor ambientale
prezentate. Spațiul interior reprezintă
locul în care se desfășoară activitățile
cu scop formativ și educativ, astfel încât acesta trebuie raportat în funcție
de cerințele care sunt determinate în
cadrul studiului privind fundamentele pedagogiei. Prezentul demers teoretic este realizat pe baza a două criterii esențiale, designul de ambient

care face referire la partea de proiectare a elementelor constitutive ale
spațiului existent și relaționarea individului cu spațiul. Demersul proiectului are ca fundament două direcții
clare, pornind de la ansamblul spațiului la detaliile existente, adică, de
la o realitate efectivă îndreptându-se
pe linie deductivă, și invers, modul în
care reflectarea imaginativ-creatoare
poate să ghideze către realizarea design-ului, a schițelor, a cercetării specifice nișei, a contextelor funcționale
și de raportare la structurile individului, și mai apoi, realitatea propriu-zisă
a spațiului de interior.
37
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Realizarea unei analize ample, atât
a obiectivelor unității cât și a design-ului spațiului, este un subiect
care include, printre altele, trimiteri
către dimensionarea ergonomică,
unghiul ergonomic sau percepția
individului raportată la ambient, și
dispunerea mobilierului în spațiile ce
se definesc ca săli de curs. Impactul
spațiului asupra omului se definește
printr-o multitudine de alte elemente de comunicare vizuală printre care
38

se regăsesc teme precum iluminarea spațiilor, nuanțele luminii și rolul
cromaticii, percepțiile variabile ale
spațiului generate de formă, lumină,
cromatică, dar și modul în care toate acestea, influențează fizic și psihic
traseul evolutiv al individului.
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Teodora Migdalovici
fondator thealternativeschool

După ce a practicat diplomația privată încă din 2005, în calitate de ambasador al celui mai influent festival de
creativitate la nivel global, folosind
acest rol nu doar pentru a promova
marile idei care schimbă lumea ci, în
egală măsură, pentru ca țara ei să devină un jucător activ în acest proces,
ea a optat pentru studii diplomatice
formale și un Master în Intercultural
Management, la UNESCO. Teodora
are în prezent toate acreditările pentru a fi ambasador în carne și oase.
Fidelă mentalității sale antreprenoriale și de pionierat, ea a decis totuși
să aleagă calea privată – o abordare
contemporană a lobby-ului de secol
XXI.
Când nu croiește cercetări calitative
despre culturile lumii, făcându-le vibrația familiară celor care nu le pot
accesa direct, ea este consultant de
marketing, scriitoare, coach de branding personal, public speaker și trainer în creativitate, pe filiera The Alternative School, platforma de educație
dedicată tinerilor creativi pasionați
de limbaje vizuale, marketing și comunicare, fondată în urmă cu 18 ani.
40

Brandurile pe care le-a manageriat
au ajuns adesea pe prima poziție,
liderii cărora le-a oferit consultanță
beneficiază de o evoluție remarcabilă, celebrată public, studenții pe care
i-a format au fost adesea premiați
pe marile scene creative ale lumii, în
timp ce proiectele ei s-au bucurat de
recunoaștere: Aur la European Excellence Award, Stevie Award, Brand
Leadership Award, Argint pentru cel
mai pasionat ambasador Cannes Lions, Premiul pentru Diplomație Privată, Premiul Dragan Sakan pentru
impactul creativității din Europa de
Est, Premiul pentru Oameni și Idei
care schimbă România în bine, acordat de Foreign Policy, dar și includerea în 40 under 40 Managers, coordonată de Business Magazin.
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Maria Moga
posturo - lucrare de licență

Maria Moga a absolvit Facultatea
de Arte și Design, specializarea Design, în vara anului 2022. În prezent
urmează studiile masterale în Design
de interior și de produs, la aceeași
facultate.
Lucrarea de licență, susținută, a constat în relizarea unui produs care avea
ca scop rezolvarea unei problemă de
actualitate în ceea ce priveşte postura ortostatică. Produsul final poate
avea o aplicabilitate multiplă, în mai
multe domenii de activitate, unde
este necesară poziţia ortostatică.
Proiectul Posturo reia dezideratele
tendinţelor actuale de a realiza produse userfriendly, dar propune în
plus, o simplificare a soluției prin îndepărtarea structurii de descărcare
suplimentară a greutății pe sol.
Sistemele de susținere/suport ale
posturii ortostatice câștigă teren din
ce în ce mai mult pe piață instrumentelor de şedere neconvenţionale.
Dezvoltate la început pentru mediul
industrial, produsele prezente se orientează spre domeniile civile non-in42

dustriale, prin reducerea complexităţii şi adaptarea structurală.
Pentru a testa acest principiu simplificat am realizat o serie de machete
primitive, care au confirmat utilitatea
pentru doar două structuri de contenţie: exo-coapsă şi exo-gambă.
Capitolul de precizări biomecanice
şi ergonomice detaliază conceptul
simplificat şi oferă limitele de flexie
pentru relaxarea musculară.
Concomitent principiul este detaliat
pe o sene de criterii relevante: criteriul exoscheletului pentru coapsă,
pentru gambă, criteriul mobilității şi
dynamic sitting, criteriul ecologic şi
user-friendly.
În baza principiului simplificat am
procedat la creionarea primelor variante de schiţă incipientă, apoi a variantelor de concept. Pentru transpunerea în proiectul de asamblare Solidworks a fost aleasă varianta a 4-a,
cea care oferă simetria mecanismului de blocare şi un contur adaptat al
contenților pentru gambă şi coapsă.
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Corina Nani
diversitatea designului grafic: de la desenul de mână al
schițelor până la complexitatea mesajelor - picturile murale

„Interesul Street Art-ului ca subiect,
precum şi succesul popular și media,
constă în faptul că practica lui reflectă dinamica diferitelor moduri în care
publicul înțelege cultura vizuală și
viața urbană”.
Cu artista vizuală Corina Nani (n.
1978), conferențiar la Facultatea de
Arte şi Design a Universității de Vest
din Timișoara, discutăm despre un
domeniu atipic, Street Art, şi un interesant proiect în desfășurare, „Virtual
FISART 2020 - Street Art From Home”,
care propune/provoacă diverși artiști
44

din lume să-și imagineze cum va arăta orașul ca galerie de artă. Timişoara
ocupă actualmente primul loc în țară
prin numărul mare de lucrări existente deja în spaţiul urban.
„Virtual Fisart 2020 - Street Art From
Home”
Un proiect în desfășurare. FISART
fotografia a fost, este și va fi întotdeauna o componentă importantă pentru planificarea, realizarea și
documentarea lucrărilor de artă în
spațiul public în contextul esteticii
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urbane. Fotografiile realizate fac parte integrantă din procesul de planificare a diverselor lucrări în contextul
arhitectural / urbanistic și sunt singurele moduri în care vom putea vedea
și înțelege această artă în viitor, dar
mai ales pentru că fotografia rămâne
neschimbată, pe când opera se va altera cu timpul sau chiar va dispărea
definitiv.
Prin acest proiect Corina propune /
provoacă diverși artiști din lume să-și
imagineze cum va arăta orașul ca galerie de artă. Trebuie doar să integrați
virtual lucrările pe suprafețele clădirilor din Timișoara, folosind metodele
de prelucrare electronică pe care le
preferați.
Suprafețele clădirilor din Timișoara
care se pretează pentru o astfel de
prelucrare virtuală sunt puse la dispoziție prin intermediul unei multitudini de imagini în format digital.
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Cristina Oneț
de la graphic design la UX design

Ce este UX Design?
Sub umbrela designului, apar, odată
cu dezvoltarea tehnologiei, și alte tipuri de design, pe lângă cele clasice,
sau cele studiate în școli. Printre acestea, își face loc disciplina numită User
Experience Design. Termen preluat
din limba engleză și folosit cel mai
des în forma aceasta, User Experience Design, s-ar traduce în română ca
„designul experienței utilizatorului”.
În acest articol mă voi referi la acest
subiect folosind atât termenul din
română, cât și cel din limba engleză,
uneori prescurtat.
Noțiunea de “User Experience” a
apărut acum mai bine de 30 de ani,
însă unele principii ce definesc astăzi
designul experienței utilizatorilor au
fost practicate cu mult înainte. Primul
care a introdus acest termen este teoreticianul Don Norman, în cartea sa
„Designul lucrurilor de zi cu zi”. Cartea a fost publicată prima dată în anul
1988 și este o carte de căpătâi pentru
disciplina Designului de experiență.
Potrivit Interaction Design Foundation, designul experienței utilizatorului
(UX) este procesul pe care echipele
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de proiectare îl folosesc pentru a
crea produse care oferă utilizatorilor
experiențe semnificative și relevante.
(interaction-design.org/literature/topics/
ux-design).

UX designerii se asigură că utilizatorii au o experiență plasată folosind
un produs sau un serviciu. Atunci
când folosim un produs, ceea ce
face ca experiența să fie o plăcută
nu e doar dacă reușim să ne atingem
scopul (cât este de „utilizabil”), ci
cum ne simțim pe parcursul utilizării acelui produs. Dacă judecăm așa,
atunci putem spune că experiența
utilizatorului este peste tot, nu doar
în designul digital, disciplina care
este cel mai asociat cu UX designul.
De asemena, un design bun este
cel mai des neobservat, deoarece
conștientizăm mai ușor o experiență
care provoacă frustrare și alte emoții
negative decât una plăcută.
Comparând cu disciplinele clasice
ale designului, putem spune că UX
designul se află cel mai aproape de
designul de produs, deoarece și în
proiectarea unui produs se ține cont
de cerințele utilizatorului, ergono-
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mie, accesibilitate, aspect, psihologie, comportament și posibilități
tehnice.
Asemănări și deosebiri între UX design și designul grafic
Designul Grafic este un domeniu exclusiv vizual, al cărui scop principal
este transmiterea unui mesaj. O altă
disciplină aproape de User Experience design, este User Interface (UI)
design. Conceptele nu sunt foarte
clar definite ele, mai ales pentru că
ambele au aplicabilitate mare în de-

signul digital. Pentru ca UI design se
referă la cum e creata interfața unui
produs (fie ea grafică sau de alt fel),
putem spune că acesta este instrumentul prin care se manifestă UX
designul. Dar designul unei interfețe grafice este realizat și prin design
grafic. Iată că, aceste discipline sunt
în strânsă legătură, și adesea, un designer poate îndeplini mai multe roluri. Chiar dacă domeniul UX Design
este unul diferit și de sine stătător,
între acesta și designul grafic există
asemănări, printre care faptul că ambele se bazează pe principii
47
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fundamentale de design, precum:
comunicare, rezolvarea unei probleme, ierarhie și armonie. Folosind o
premisă generală, putem spune că
ambele discipline se adresează în final în mod direct omului, clientuluil,
sau utilizatorul. Mai specific însă, ambele discipline se adresează dimensiunii emoționale a omului. Un afiș, pe
lângă informații, transmite și emoții,
prin culori, forme, compoziție, în timp
ce felul în care decurge experiența
interacțiunii cu un produs acționează
declanșatoarele emoționale. De cate
ori nu am devenit frustrați pentru că
nu am reușit sa finalizam o operațiune ce implică introducerea unor date
într-un formular digital care are erori,
sau confuzi când am finalizat o plată
on-line, și nu am primit o confirmare
prin e-mail? Ei bine, UX designerii
sunt aici pentru a crea produse cu
care ne place să interacționăm.
Ce alte asemănări găsim între UX
design și designul grafic? Ambele
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implică gândirea creativă. Ambele
domenii au aplicabilitate în mediul
vizual. Chiar daca, un UX designer
poate crea soluții care nu au neapărat aplicabilitate în mediul vizual (de
exemplu felul în care se face interacțiunea cu o pereche de căști, cum
controlează utilizatorul volumul, folosindu-se de simțurile tactil și auditiv).
La nivel aplicat, deosebirile sunt mai
multe. De multe ori, într-o companie,
direcțiile de design vin de la departamentul de marketing, în timp ce
UX designerul are ca punct de plecare nevoile utilizatorului final al produsului.
UX design este un domeniu multidisciplinar, adesea într-o echipă de design se află specialiști din alte domenii, clientul precum și un reprezentat
al utilizatorilor. Împreună încearcă în
primul rând să empatizeze cu utilizatorii, să înțeleagă problema, iar mai
apoi să găsească idei pe care să le
testeze și să le dea mai departe spre
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implementare, în timp ce designerul
grafic se poate consulta cu specialiști
din alte domenii, dar execuția o face
singur (sau împreună cu alți designeri).
La nivel de proces, disciplinele par
să difere mai mult. În timp ce UX design implică multă cercetare, analiză,
observarea utilizatorilor, înțelegerea
nevoilor lor, și mai apoi ideația și
execuția, în designul grafic partea de
execuție pare să aibă o pondere mai
mare. Iarăși, UX designul este un proces circular, pentru că mereu este loc
de îmbunătățire a unui produs, atât în
timpul când acesta este în dezvoltare, cât și după ce a fost lansat, în timp

ce un proiect de design grafic este
un proces liniar.
Călătoria mea de la design grafic la
UX design este un proces continuu
de învățare, mai ales pentru ca UX
designul este strâns legat de dezvoltarea tehnologiei, care are un ritm
alert.
Pentru a urma o carieră în UX design,
poți veni din orice background, dar,
cred eu, ajută mult dacă ai un background în design grafic. Bineînțeles,
multe noțiuni și practici trebuie însușite pentru a avea o paletă completă
de aptitudini.
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Cezara Carla Pădurean
mental sound app

Iubesc hârtia, arta și designul.
Toate cele trei au generat un interes deosebit pentru designul grafic,
domeniul în care activez cu cea mai
mare plăcere. Pașii prin care am trecut până la formarea mea în prezent
au fost siguri, cu toate că drumul a
fost un labirint plin de curiozitate,
creativitate și, de ce nu, și mici poticniri care au devenit constructive de
fiecare dată.
Mă pricep cel mai bine la:
•Logo & Branding Design – Identitate vizuală;
•UX & UI Design – Design de aplicație mobilă & website;
•Design multisenzorial;
În prezent:
Student doctorand, anul 3, domeniul
Artelor Vizuale la Facultatea de Arte
și Design din cadrul Univerității de
Vest – Timișoara.
Restul timpului îl ocup cu: ilustrarea
gând urilor, vizionarea filmelor bune
și participarea la evenimente diverse – printre cele preferate se numără
festivalurile de muzică și film.
Concept bine definit, mediu abstract, forme pline, umbre expresive
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și elemente multisenzoriale – așa ni
se dezvăluie universul grafic al Cezarei, o tânără pasionată de percepția
spațiului înconjurător din perspectiva simțurilor.
Mental Sound App: Reprezentarea
grafică a impactului undelor sonore
asupra psihicului uman, conceptul
este atuul proiectului reprezentând
partea inovativă a limbajului creat
din îmbinarea sunetului și a culorii.
Procesul de codificare a sunetelor în
culoare este esențial pentru o înțelegere mai clară a utilizatorului în ceea
ce privește sunetele la care este expus zilnic. Aplicația realizează o comunicare directă între frecvențele
vizibile ale luminii și frecvențele undelor sonore printr-o transformare a
intervalului de frecvențe. Construcția
spectrului luminii naturale este explicată în detaliu, indicând codul sursă
utilizat în diferite reprezentări grafice
a tonalității sunetelor.
Concept bine definit, mediu abstract, forme pline, umbre expresive și
elemente multisenzoriale – așa ni se
dezvăluie universul grafic al Cezarei,
o tânără pasionată de percepția spațiului înconjurător din perspectiva
simțurilor.
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Mental Sound App: Reprezentarea
grafică a impactului undelor sonore
asupra psihicului uman, conceptul
este atuul proiectului reprezentând
partea inovativă a limbajului creat
din îmbinarea sunetului și a culorii.
Procesul de codificare a sunetelor în
culoare este esențial pentru o înțelegere mai clară a utilizatorului în ceea
ce privește sunetele la care este expus zilnic. Aplicația realizează o comunicare directă între frecvențele
vizibile ale luminii și frecvențele undelor sonore printr-o transformare a
intervalului de frecvențe. Construcția
spectrului luminii naturale este explicată în detaliu, indicând codul sursă
utilizat în diferite reprezentări grafice
a tonalității sunetelor.
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Andreea Pleșa
InBetween

Andreea Ana-Maria Pleșa a absolvit
studiile de licență și master ale Facultății de Arte și Design din Timișoara,
specializarea Modă – Design vestimentar și în prezent este asistent de
cercetare în cadrul Departamentului
de Design și Arte Aplicate.
Ca studentă și ulterior ca designer
de modă, a participat la numeroase
evenimente de modă și competiții încă din primii ani de studiu precum YKK Inside Fashion Competition
(2015, 2016), Banat Fashion (2016,
2017), Taina de la UNAB (2016), Arts
of Fashion, San Francisco (2017),
Feeric33 New Talents Competition
(2018), Diploma (2019), Feeric Fashion Week (2021, 2022).
O serie de colecții elaborate ca etape
de finalizare a stagiilor de pregătire
profesională în cadrul Facultății de Arte
și Design, au fost menționate în numeroase publicații de specialitate, premiate și selectate pentru participări atât
naționale cât și internaționale.
Proiectul de cercetare doctorală este
complex și pleacă de la premiza con52

form căreia dezinformarea, supraproducția și consumul excesiv de
produse vestimentare crează o cultură a consumului de tip „fast fashion”,
a cărei amploare generează la scară
globală însemnate dezechilibre ecologice, poluarea cauzată de industria
vestimentară fiind dintre cele mai dăunătoare mediului înconjurător, prin
emisiile semnificative de carbon, de
oxid de azot, sau consumul excesiv
de apă. Conceptul de fast fashion
vizează îmbrăcămintea „surogat” ieftină și la modă, care poate fi rapid înlocuită datorită campaniilor agresive
de marketing, a precarității produselor, a prețurilor accesibile unei mase
largi de cumpărători și a comportamentului necontrolat al acestora.
Ca finalitate, cercetarea sa doctorală
s-a materializat într-o colecție vestimentară hibrid care îmbină tehnicile
digitale cu materialele naturale. Totodată un punct central al acestei cercetări a constat în găsirea unor forme
care să răspundă mai multor gusturi
fără a fi incluse în tendințele de moment, toate acestea au condus către
geometrie. Ca modalitate de proiec-
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tarea a formelor, geometria a conferit posibilitatea eludării trendurilor,
considerând că formele și proporțiile
geometrice ies de sub determinismul temporal și cultural. Geometria
vestimentară devenind astfel pasibilă
standardizării.
Astfel prin proiectul său, Andreea
Ana-Maria Pleșa militează pentru
sustenabilitate și tehnologizare în
modă în vederea reducerii poluării

din industria textilă păstrând factorul uman pe prim plan. Cercetarea și
colecția vestimentară se instituie ca
un instrument de informare și conștientizare asupra situației actuale a
modei, oferind în egală măsură alternative și soluții de design sustenabil,
cu efecte benefice pe termen lung.
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Eugenia Riemschneider
origami și fashion

ORIGAMI sau arta plierii hârtiei,
IKEBANA sau arta aranjării florilor,
CHANOYU sau ceremonia ceaiului,
aceste tehnici au simbolizat arta tradițională japoneză și simbolurile culturii nipone. Cuvântul origami este
format din combinația a două cuvinte
japoneze: oru care înseamnă a îndoi
și kami hârtie, deci hârtie îndoită.
Tehnica origami poate fi gândită atât
ca și hobby cât și ca artă. La ora actuală este utilizată în multe domenii:
învățământ-mijloc de dezvoltare a
unei motrici fine a copilului, psihologie-terapia prin artă. Arta origami
poate avea valoare estetică dar și
utilitară: folosite din ce în ce mai des.
Combinarea mai multor modele de
bază, identice sau diferite, asamblate rezultă o figură complexă, un origami modular.Origami este aplicat și
în designul vestimentar. Maniera de
concepere a pieselor vestimentare,
își are geneza în tehnica tiparului,
care este o îmbinare a tehnicilor bidimensionale și tridimensionale. Creațiile designrilor japonezi Tomoko Nakamichi și Shingo Sato sunt o sursă
de inspirație pentru transformările
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tiparelor folosind tehnica origami și
nu numai, care pun accentul pe volumele geometrice, creând piese vestimentare cu caracter sculptural.
Fascinată de jocul volumetric și de soluțiile tehnice prin modul de concepere a tiparului, combinate cu complexitatea origami, poți realiza forme
noi legate de imaginație ce conduc
la structuri rafinate modulare. Ele pot
fi aplicate în vestimentație creeând
centre de interes vizual, obținând
forme perfecte, care suscită interesul, bucuria și satisfacția reușitei. Un
tipar de buzunar simplu cu o formă
geometrică-dreptunghi poate deveni
interesant desenând pe el linii drepte
care vor fi tăiate și adăugat acel surplus de hârtie necesar plierii. Ținând
cont de pașii care trebuie respectați,
tiparul de buzunar din forma lui plană
devine tridimensional prin pliere.
Bibliografie:
Nicșa Riemschneider, Eugenia Elena, Veșmântul
pentru copii și adolescenți de la bidimensional la
tridimensional, Ed. Eurostampa, Timișoara, 2021
Tulcan, Elena, Forme ale integrării stilistice prin
veșmânt, Ed. Fundația Interart TRIADE, Timișoara, 2009
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Roberto Semprini
e tutto comincio dalla spirale

Născut la Rimini în 1959 și a studiat
arhitectura la Florența. În 1989
creează canapeaua Tatlin de la Edra,
care se numără printre câștigătorii
de produse a prestigiosului premiu
Top Ten din Dusseldorf. Din 2000
locuiește la Rimini, unde a inaugurat
„RM 12 Art & Design”, Galeria de
Artă și Studioul de Design Interior/
Arhitectură. În 2010 a fost invitat de
Târgul de Design Living din Seoul
(Coreea) să expună „The Italian/
Korean house”. În prezent predă la
Academia de Arte Frumoase din
Bologna. Este lector pentru Chiara
Fama la cursul de Design în aer liber
de la Universitatea Politehnică din
Milano. A câștigat Golden A’ Design
Award 2017 cu proiectul de masă
Nemo pentru compania S•CAB.
În 1987 a fost membru al „Bolidismo”,
grupul italian de design avangardist.
De-a lungul carierei a colaborat cu
companii naționale și internaționale
de top precum Edra, Arredaesse,
Moroso, Tonelli, CN Intern, Ferrart,
Trivellini, Camaeti Arte, Play Line,
R.S.V.P., Valdichienti, Laboratorio
Pesaro, Alivar e Ciacci.
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În 2000 s-a întors la Rimini unde a
deschis RM 12 art & design, o galerie
de artă și un studio de design,
interior și arhitectură.
Pe lângă colaborarea sa ca jurnalist
cu revistele de design Modo, Roberto
Semprini s-a dedicat predării: a
susținut seminare și conferințe la
Project University din Reggio Emilia,
la Institutul European de Design din
Milano, la ISIA din Florența, la I.A.V. la
Orleans (Franţa) şi la Politecnico din
Milano. În prezent este profesor de
design la A.A.B.B. în Brera (Milano).
În 1988, arhitectul și designerul
Roberto Semprini s-a mutat la
Milano, unde a lucrat pentru „Fuori
Orario”, un program pentru postul
de televiziune RAI 3 și la designul
interior al discotecii „Bolidò” din
New York.
În 1989 a creat măsuța-sculptură
„Delfin” pentru Disform (Barcelona);
a fost expusă la Noul Muzeu de
Design din Londra.
În 1990 a proiectat „Tatlin” pentru
Edra, o canapea în formă de spirală
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inspirată de turnul lui Tatlin. În 1993,
„Tatlin” a intrat în prestigioasa selecție
internațională Top Ten.
În 1994 a câștigat concursul Young &
Design cu măsuța de cafea „Manta”
creată pentru FIAM.
În 1995 a proiectat scaunul
„Chicciola” pentru Arredaesse și
șezlongul „Riccione” pentru Moroso.
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În următorii doi ani a prezentat
colecția de mobilier „Ordine Inverso”
pentru Camaeti Arte și a proiectat o
colecție de obiecte curbate din sticlă
pentru masă pentru R.S.V.P.
Între 1998 și 1999 a lucrat cu Rede
Guzzini, Laboratorio Pesaro, Alivar,
Ciacci și a prezentat noua colecție de
mobilier pentru Arredaesse.v
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Silvia Tripșa
lumina și emoțiile

60

Am absolvit facultatea de Arhitectură în Timișoara iar mai apoi am urmat
cursurile unui program masteral de
Iluminat Arhitectural în Stockholm.
Atât în cadrul masteratului, cât și ulterior am participat la diferite festivaluri de iluminat și la expoziții de artă
luminoasă. Articolul explică relația
dintre iluminatul arhitectural și atmosfera unui spațiu. Stările, emoțiile
persoanei care interacționează cu un
spațiu sau cu o instalație de artă sunt
influențate de lumină. Emoțiile pot fi
provocate prin modul în care controlăm intensitatea, direcția, contrastul,
culoarea și dinamica luminii. Acest
lucru este exemplificat prin prezentarea mai multor proiecte realizate și
prin descrierea spațiului expozițional
din cadrul Memorialului Revoluției
din Timișoara.

ță. Un proiect de iluminat cuprinde
mai multe straturi (layere) de lumini
și are o ierarhie.

Scopul iluminatului este de a crea
o atmosferă și de a provoca emoții,
de a oferi ghidaj în spațiu, de a semnaliza anumite locuri, de a asigura
sănătatea publicului precum și de a
conferi acuitate vizuală. Un alt scop
practic este de a construi locuri în
care să fim și să ne simțim în siguran-

În 2018 a avut loc în Timișoara evenimentul Memoriile Cetății din cadrul
Timișoara Capitală Culturală. Tematica instalațiilor a fost aniversarea
unificării României din 1918. Propunerea a fost transformarea unui tub
de beton intr-un portal iluminat cu
10 spire fiecare reprezentând câte

Proiecte de artă luminoasă
În cadrul festivalului de lumină din
Kronach (Germania,2017) am participat la realizarea unei instalații de lumină cu tematica apei. Această temă
a fost aleasă ca urmare a studiului
istoriei locului. Orașul există datorită
râului care îl traversează. Instalația a
pornit de la tematica apei, dar a avut
și un rol funcțional. A presupus iluminarea unei piațete, a unei străzi și
a clădirilor din vecinătate cu scopul
de a configura un traseu care să determine localnicii și turiștii să viziteze
o stradă ascunsă, neexplorată până
atunci și de a coborî într-o galerie de
artă subterană (img.2).
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un deceniu. Publicul a fost invitat să
completeze de-alungul anilor reprezentați de fiecare buclă de LED evenimente importante din punctul lor
de vedere. În acest fel s-a constituit
o cronologie a ultimilor 100 de ani
unică și specifică acelei comunități.
Luminile colorate suprapuse au devenit atracția principală a parcului,
au provocat bucurie, au fost un prilej
de socializare atât pentru copii cât și
pentru adulți (img. 3).
Un alt eveniment la am avut șansa
să iau parte a fost Punct Termic (Timișoara, 2019). Conceptul a fost interdisciplinaritatea și creearea unor
lucrări la care să participe artiști de
diferite specialități. Colaborarea cu
sculptorul sârb Igor Smiljanic a utilizat un număr limitat de materiale și
a rezultat într-o instalație la realizarea
căreia au participat și vizitatorii. Tematica a fost aceea de a transforma
complet acel punct termic dezafectat
folosind resurse minime. Un alt experiment de transdisciplinaritate a
fost un performance despre lumină
și mișcare realizat în parteneriat cu
o trupă de dans din Franța, Stylites.
Interacțiunea dintre dansator și diferite materiale și tipologii de lumini au
determinat jocuri de umbre și culori
și împreună cu muzica au creat o poveste (img.1). Memorialul Revoluției
din Timișoara găzduiește o expoziție
dedicată evenimentelor ce s-au petrecut în Decembrie 1989.
În cadrul acestui proiect, au fost reamenajate 7 spații, fiecare reprezen-

tând câte o zi a Revoluției, și având
fiecare o altă tematică. Tot circuitul a
fost realizat pentru a provoca emoții.
Alternează o cameră întunecată și cu
pereți închiși la culoare cu atmosfere dramatice ce invită trăiri intense,
unei camere mai deschise la culoare
care are scopul de informare și de
dezactivare. Fiecare încăpere conține o instalație de lumină care transmite câte un mesaj important a fi
transmis pentru următoarele generații. Procesul de realizare al expoziției
a debutat cu studiul istoric dar și cu
intervievarea mai multor veterani din
Revoluție. Interviurile au cuprins și o
serie de chestionare pentru înțelege perspectiva lor asupra mesajelor
cheie ce trebuie transmise.
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Note

Elementul comun al acestor lucrări
este fundamentarea lor pe un istoric
al locului sau pe o poveste care este
importantă pentru comunitate. Mesajul este sugerat si există mai multe
straturi ale poveștii ce pot fi înțelese
de fiecare vizitator în parte.
Memoria vizuală și emoțiile sunt puternic inter-relaționate.Un designer
are o responsabilitate foarte mare
atunci când concepe spații cu conținut istoric, deoarece toate elementele contribuie la starea oamenilor care
interacționează cu acel loc și fiecare
detaliu va avea o interpretare. Lumina contribuie la atmosfera unui loc,
ceea ce stimulează emoțiile privitorului, strâns legată de memorii.

[1] “The visual environmens we create
undoubtedly affect those who interact
with them. Environments impact behaviour, and therefore subjective experience”- Chris Lowe/UK and Philip Rafael/PT/
DE- Visual information and the choregraphed experience, PLDC 2018 Proceedings
[2] “No longer applied simply to make
things visible or present scenes to the
eye in a pleasing way light will touch the
human eye directly. As in painting, it will
move us deeply, ease our sadness, excite
us, and even serve to ward off our physical and mental ilss.”- Kaoru Mende, interview in Light and Emotions, Exploring
Lighting Cultures. Conversations with
Lighting Designers. Edited by Vincent
Laganier & Jasmine van der Pol
[3] “Everybody knows that picking up
vertical surfaces will give you a sense of
an illuminated place. If the walls are lit,
the space will feel lit.” Tapio Rosenius, interview in Light and Emotions, Exploring
Lighting Cultures. Conversations with Lighting Designers. Edited by Vincent Laganier & Jasmine van der Pol
[4] “The more designers use coloured light as a tool, the further they move into
an artist’s arena”- Iben Winthler Orton/
DK- The power of concept, colour, time
and natural light, PLDC 2018 Proceedings
Imagini
(2) festival de lumini Kronach Leuchtet,
Germania,2017, foto credit Tripsa Silvia
(3) Memoriile Cetății, foto credit Timișoara Capitala Culturala 2021
(1, 4, 5, 6) Fotografie a expozitiei din
cadrul Memorualului Revoluției din Timișoara, fotografie realizată de Ovidiu
Micșa
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Ștefania Țiplea
designul interior: necesitate sau extravaganță? cost sau
valoare adăugată?

Este o necesitate sau o extravaganță
să lucrezi cu un designer la amenajarea spațiului tău? Îți poate aduce
acest designer valoare adăugată sau
este doar un cost adăugat proiectului
tău?
Decizia de a lucra sau Nu cu un designer se aseamănă cu decizia de a-ți
construi singur o masă pentru că ai
văzut un tutorial despre cum se face
asta, fără sa ai îndemânare sau cunoștințe în domeniu. Și nu zice nimeni ca
nu poți să o construiești, doar că nu ai
găsit materialele prezentate în video
și ai decis să improvizezi, ai sărit peste câțiva pași care ție nu ți se păreau
importanți și ca să reduci costurile ai
decis să nu folosești toate șuruburile.
Acum ai o masă, însă în timp observi că nu este foarte stabilă și nici nu
este dreaptă; partea bună este că
acum când mănânci supă, farfuria
este deja înclinată. Și așa ajungem
să observăm cum toate obiectele din
jurul nostru au fost gândite și proiectate de către un designer. Pornind de
la pixul cu care scriem, la aplicația de
pe telefon pe care o folosim în fie64

care zi și terminând cu patul în care
dormim, tot ce atingem și folosim a
fost creat având în minte funcționalitate și reguli de ergonomie.
Designul interior combină aceste
“reguli” cu nevoile pe care le avem și
mai adaugă un strop de artă pentru
ca în final să avem un spațiu funcțional dar și armonios. Un designer
ambiental ține cont dacă sunt sau
nu destule spații de depozitare; se
întreabă dacă ai un culoar de trecere între două sau mai multe zone ale
unei încăperi; calculează necesarul
de iluminat pentru fiecare încăpere
în concordanță cu tipul de activitate
care se desfășoară acolo; pune intenționat o culoare într-o proporție
anume pentru a evidenția sau pentru
a ascunde alte elemente; repetă o
textură sau o formă pentru a avea un
spațiu coerent și nu haos - iar dacă
totuși avem haos, acesta este un
haos gândit și controlat.
În colaborarea cu un designer ai parte de soluții la întrebări pe care nici
măcar nu te-ai gândit să le pui, informații tehnice legate de materiale și
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acces la furnizori de care poate nu ai
auzit; toate într-un singur loc. Și fiindcă fiecare persoană este diferită, cu
nevoi și dorințe care nu se aseamănă,
toate regulile trebuie aplicate specific și adaptate astfel încât proiectul
final să fie unul personalizat.
Cele mai bune concluzii sunt cele la
care ajungi singur, așa că întrebarea
rămâne:Este o necesitate sau o extravaganță să lucrezi cu un designer
la amenajarea spațiului tău? Îți poate
aduce acest designer valoare adăugată sau este doar un cost adăugat
proiectului tău?
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Dalibor Vasiljević
brand strategist | business designer | design thinker

Dalibor este fondator și director de
strategie de brand la Rainfall, o agenție de branding premiată. În calitate
de strateg de brand, concentrat pe
(re)construirea mărcilor consistente
și coerente, Dalibor este constant
interesat de aspectele practice și teoretice ale designului și inovației de
afaceri, lucrând pentru clienți internaționali de mai bine de 15 ani.
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Începând cu 2017, Dalibor s-a alăturat Academiei DesignThinkers, în calitate de facilitator senior și a devenit
co-fondator al DTA Belgrad, în 2019.
Dalibor este, de asemenea, co-fondator al BrandSprint, un startup de
educație în strategie de brand. Este,
de asemenea, un vorbitor, predând
branding, antreprenoriat și dezvoltarea afacerilor.

turală Europeana 2023 (susținute de
CJT). Cele trei evenimente culturale
reprezintă expunerea unor lucrări
relevante de patrimoniu și de artă
contemporană a artiștilor: Constantin Brâncuși, Victor Brauner și Paul
Neagu.

În cadrul proiectului Design Talks_02,
am avut onoarea să îl avem ca mentor la workshop-ul Diferit-Invaziv.
Tema woekshop-ului a presupus conceperea unei campanii de promovare a trei evenimente culturale ce se
desfășoară în cadrul proiectelor ce
fac parte din Timișoara Capitală Cul-

Prin prezentarea pe care a susținut-o,
despre publicitatea de tip Guerilla,
prin comunicarea interactivă și datorită feedback-ului eficient, studenții
au reușit să dezvolte o serie de idei
remarcabile. Rezultatele finale au fost
expuse în Galeria Mansarda, FAD, în
ziua conferinței Design Talks_02.
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Design Talks_02
Consolidarea Antreprenorialului
Cultural și Dezvoltarea Audienței
și a Publicului.

Proiectul este finanțat de Consiliul
Județean Timiș prin intermediul:
Programului de finanțare
nerambursabilă TimCultura 2022
Conținutul acestui material nu
reprezintă în mod obligatoriu
poziția oficială a Consiliului
Județean Timiș
68

